2 d’abril de 2017
18.1ª ETAPA: Coll de la Teixeta – Ermita de La Roca
Recorregut: 14,8 Km

Horari (aprox.): 6 h

Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat (El Prat)
NOTA:
El recorregut que hi ha establert per aquesta etapa en la documentació oficial de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) s’inicia en el Coll de la Teixeta, passa per
l’Argentera després per un parc eòlic i acaba a la població de Colldejou.
A fi de millorar l’interès paisatgístic del recorregut, quan arribem a l’Argentera seguirem cap el
Castell d’Escornalbou, Vilanova d’Escornalbou i acabarem l’etapa a l’Ermita de la Mare de Déu
de la Roca.
ITINERARI
A ¾ 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal a la porta de l’Hospital de la Vall d’Hebrón de
Barcelona, després vindrà cap el Prat, i a les 7 h, recollirà més persones,en el Carrer Lleida /
Plaça de Catalunya i a les 7,10 h recollirem la resta dels companys que estiguin al pàrquing de
RENFE, zona de Ca l’Alaio.
Tot seguit continuarem el viatge per la C-32 i AP-7 pararem per esmorzar a l’àrea de servei del
Mèdol, després l’autocar ens portarà fins al Coll de la Teixeta (540 m) a on iniciarem el
recorregut a peu.
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 123 km.
Distància ja caminada del GR – 7 fins l’etapa anterior: 257,59 km.
Iniciarem el recorregut en el mateix coll seguint uns 100 metres per la T-313 que va cap a
Duesaigües, deixarem la carretera i seguirem a la dreta per un camí carreter,
5,6 km L’Argentera (346 m) poble de la comarca del Baix Camp d’uns 150 habitants.
7,5 km Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, visitarem el seu entorn.
11,9 km Vilanova d’Escornalbou
14,8 km Santuari ermita de la Mare de Déu de la Roca, pertany al municipi de Mont-roig del
Camp. Aquí trobarem l’autocar que ens tornarà a casa.
“Bona ruta”

